
Μ  ATACARCOMAS AL AGUA
Προστασία και θεραπεία από το σαράκι

KΩΔ. 12178
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Matacarcomas Νερού Titanxyl είναι μυκητοκτόνο θεραπευτικό και προστατευτικό ξύλου από το σαράκι. 
Εφαρμόζεται εύκολα διεισδύοντας στην επιφάνεια και προσφέρει αποτελεσματική φροντίδα τόσο σε νέο ξύλο 
όσο και σε παλιό. Ιδανικό για χρήση ως προληπτική προστασία από ξυλοφάγα έντομα (σαράκι, τερμίτες) και για 
θεραπεία ξύλινων επιφανειών που έχουν προσβληθεί από το σαράκι. Το Matacarcomas Νερού Titanxyl δεν 
επηρεάζει την εμφάνιση του ξύλου, είναι διάφανο και άοσμο.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για χρήση σε επιφάνειες οι οποίες δεν είναι εκτεθειμένες στην υγρασία. Κατάλληλο για προστασία κάθε είδους
ξύλου  (νέου  ή  παλαιού):  σε  δοκάρια,  πατώματα,  παραθυρόφυλλα,  κουφώματα,  πόρτες,  έπιπλα,  παλέτες,
διακοσμητικά αντικείμενα κτλ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ISO:
Αριθμός Πιστοποίησης: ES-2019-08-00600-1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα: Γυαλιστερό
Απόχρωση: Διάφανο
Πυκνότητα: 1,01 Kg/l
Απόδοση: 10 - 12 τ.μ./L.
Χρόνος στεγνώματος: Στους 23οC:  Στην αφή: 60 λεπτά  Επαναβαφή: 24 ώρες
Καθαρισμός εργαλείων: Νερό και σαπούνι
Συσκευασίες: 750ml
Συνθήκες εφαρμογής: +10ºC - +30 ºC 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ψεκαστήρας χαμηλής πίεσης (με το προϊόν αδιάλυτο)

 Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση και δεν πρέπει να αραιωθεί.
 Ανακατέψτε καλά στο δοχείο.
 Η περιεκτικότητα σε υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15%.
 Κλείστε καλά το δοχείο μετά τη χρήση.

Πριν από την εφαρμογή προστατεύστε το πλαστικά υλικά που εφάπτονται με το ξύλο.

Οδηγίες: Οι ξύλινες επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και χωρίς 
οποιοδήποτε στρώμα βερνικιού ή χρώματος για τη διευκόλυνση της διείσδυσης του Titanxyl Macarcomas 
Νερού.

Βαμμένο ή βερνικωμένο ξύλο: Αφαιρέστε εντελώς το στρώμα χρώματος ή βερνικιού με το Quitapinturas 
Plus TITAN, καθαρίστε καλά την επιφάνεια από τα υπολείμματα και περάστε με διαλυτικό. Στη συνέχεια 
εφαρμόστε το Titanxyl Macarcomas Νερού.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μία φορά κάθε 5 χρόνια, εάν είναι απαραίτητο.

Παλιό ξύλο χωρίς βερνίκι: Πριν την εφαρμογή του Titanxyl Macarcomas Νερού είναι απαραίτητο να 
αφαιρέσετε εντελώς τα ξηρά και γκρίζα σημεία με τρίψιμο ή κοπή μέχρι το ξύλο να έρθει σε καλή κατάσταση. 
Στη συνέχεια προχωρήστε στη θεραπεία και τελειώστε με το κατάλληλο βερνίκι ή το χρώμα.



Τροπικά ξύλα, ξύλα με ρητίνες: Μπορεί να αποτρέψει την ξήρανση. Πλύνετε σχολαστικά με το TITAN Yate 
Thinner για να απομακρύνετε τις ρητίνες. Αρχικά δοκιμάστε να απλώσετε μια πρώτη στρώση σε μικρή 
επιφάνεια. Εάν η έκκριση της ρητίνης επιμένει, συμβουλευτείτε την τεχνική υποστήριξη, διαφορετικά εφαρμόστε
τη θεραπεία και τελειώστε με το κατάλληλο βερνίκι ή βαφή.

Κατεστραμμένο ξύλο από σαράκι: Εφαρμόστε με ένεση μέσα στις τρύπες που έχουν σχηματιστεί από το 
σαράκι ή μέσα σε μηχανικές τρύπες μέχρι να γεμίσουν.

Μη κατεστραμμένο ξύλο από σαράκι: Για προληπτική δράση, εφαρμόστε με πινέλο ή με βύθιση σε γυμνές 
επιφάνειες (χωρίς βερνίκι ή χρώμα).

Μετά την εφαρμογή του Titanxyl Matacarcomas Nερού, να περνάτε πάντα τις επιφάνειες με βερνίκι ή 
χρώμα.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:
 ΤΗΛ. (+30) 210 9425425


